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Kuurne

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Jeroen Dujardin
Steenovenstraat 72
8520 Kuurne

De verandering begint in Kuurne
N-VA Kuurne neemt voor het eerst apart deel aan de gemeenteraadsverkiezingen,
maar bouwde al heel wat bestuurservaring op. Schepen Eric Lemey nam succesvol
het voortouw in belangrijke milieu- en energiedossiers door zijn doeltreffende aanpak bij de bestrijding van de wateroverlast.
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Verandering is de boodschap
N-VA Kuurne stelt zich aan u voor met een
volledige lijst. Eén groep met zowel jeugdige
als iets oudere kandidaten. De lijst telt een
aantal ervaren krachten, maar ook nieuwe
kandidaten. Allen zijn ze bekwaam in de
thema’s die Kuurne aanbelangen. Ze stellen
zich vooral enthousiast één groot gemeenschappelijk doel: de ‘kracht van verandering’
in Kuurne realiseren.

OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid Nicole Piepers stuurde de veranderingen en de
realisatie van het Sociaal Huis. Met Bram Deloof blijft N-VA Kuurne sterk aanwezig in de
OCMW-raad: we spelen een actieve rol in de uitbouw van het sociaal dienstencentrum
(ondermeer Kadanz) en ondersteunen de ouderenvereniging krachtdadig.
Lijsttrekker Johan Bossuyt bouwde bestuurservaring op als directeur in het gemeentelijke
basisonderwijs en in de begeleiding van gemeentebesturen in West- en Oost-Vlaanderen
inzake hun onderwijs. Hij is sterk betrokken bij lokale handel, het verenigingsleven en de
sport.
N-VA Kuurne gaat met een sterk gemotiveerde ploeg en een krachtig en evenwichtig
programma naar de verkiezingen. De N-VA baseert haar kernpunten op de noden van de
mensen: aangenaam, veilig en betaalbaar wonen, het sociale weefsel, onderwijs, energie en
milieu, lokale economie, transparant en efficiënt bestuur. Met uw steun wil N-VA Kuurne de
noodzakelijke verandering realiseren.
Vriendelijke groeten,
De N-VA-ploeg

14 oktober 2012 kan voor Kuurne een
historische dag betekenen. Uw stem voor de
N-VA geeft ons een krachtig mandaat om ons
programma ten dienste van alle Kuurnenaren
uit te voeren. N-VA Kuurne vraagt daarom uw
medewerking. Door het bolletje naast de naam
van al onze kandidaten te kleuren geeft u uw
steun aan onze volledige ploeg.
U hebt dus de kracht van de verandering in
handen. Afspraak op 14 oktober!
Ons volledig programma en nog veel meer over
N-VA Kuurne vindt u op www.n-va.be/kuurne.

www.n-va.be/kuurne

Lijsttrekker Johan Bossut

Zes concrete speerpunten voor
verandering
1
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Wonen en mobiliteit
N-VA Kuurne wil vol inzetten op aangenaam, veilig en betaalbaar wonen door onder
meer het woongebied zo groen mogelijk te houden of nieuwe beplantingen aan te leggen waar het kan. Een groene omgeving maakt het wonen aangenamer, gezonder en is
bovendien kindvriendelijk, zeker als daarbij kan worden gedacht aan voldoende speelruimte.
Onderwijs
De schoolgebouwen hebben een welbepaald doel: het zijn allereerst leslokalen. Voor
N-VA Kuurne kan het concept van de brede school een goede aanzet zijn om deze
lokalen polyvalent te gebruiken. Ze kunnen multifunctioneel worden ingezet voor plaatselijke verenigingen en organisaties (computerklas voor senioren, vakantiekampen talen,
informatica, toneel, crea-activiteiten).
N-VA Kuurne wil dat het gemeentebestuur als verantwoordelijke voor onderwijs de
samenwerking tussen alle Kuurnse scholen stuurt en aanmoedigt. Een mobiele techniekklas ondersteunt de kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor de noodzakelijke aandacht
voor techniek.
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Sociaal weefsel
N-VA Kuurne wil het verenigingsleven, buurt-, wijk- en straatcomités alle kansen geven
om zich maximaal te ontwikkelen. Zij vormen de ruggengraat van een participerende en
sociale gemeenschap. Financiële en materiële ondersteuning zijn daarvoor belangrijke
elementen, net als het vereenvoudigen van de administratieve last. Ook vrijwilligerswerk
staat voor N-VA Kuurne bovenaan de lijst. Om het verenigingsleven te ondersteunen is er
uiteraard behoefte aan functionele infrastructuur. In die context zal de renovatie van de
Hoeve Vandewalle een belangrijk werkpunt worden.
N-VA Kuurne wijst echter ook op de individuele verantwoordelijkheid van elke inwoner. Iedereen heeft rechten, maar ook plichten. N-VA Kuurne wil echter beklemtonen dat
het gezin de kern van die gemeenschap vormt. Zij zal er dan ook alles aan doen om als
gezinspartij naar voor te komen. N-VA Kuurne wenst extra aandacht te besteden aan
voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang.
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Energie en milieu
N-VA Kuurne pleit voor een duurzaam gemeentelijk energie- en milieubeleid. De duurzaamheidsambtenaar is hiervoor het aanspreekpunt. Hij/zij informeert en adviseert
de inwoners over alles wat met energie en milieu te maken heeft. Bijvoorbeeld wie de
goedkoopste energieleverancier is voor uw gezin. In het milieubeleid wil N-VA Kuurne
een dienst organiseren voor het ophalen (tegen betaling) van grof huisvuil bij senioren en
inwoners die niet over een wagen beschikken.
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Lokale economie
N-VA Kuurne gaat ervoor om de verschillende kernen (centrum, St.-Michiel, St.-Pieter,
Sente) economisch te versterken en aantrekkelijker te maken. Daarnaast kunnen nog
heel wat bijkomende kansen voor vernieuwend ondernemerschap worden gecreëerd.
Ten slotte zal het blijvend versterken van het bedrijvenpark een grote troef voor onze
gemeente betekenen.
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Transparant en efﬁciënt bestuur
N-VA Kuurne pleit ervoor om de bestaande middelen, diensten en infrastructuur maximaal te benutten en via besparingen het budget in evenwicht te houden. N-VA Kuurne
wenst betrokkenheid van de inwoners bij het beleid.

Een sterke ploeg voor Kuurne
1

BOSSUYT Johan

2

PIEPERS Nicole

3

DELOOF Bram

4

DUJARDIN Jeroen

5

DEBEUF Charlotte

6

COUCKE Kirsten

7

SCHIETGAT Tom

8

VERGOTE Anny

9

CLAUS Jean-Marie

BRUNO
VANWONTERGHEM
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10

VANWONTERGHEM Bruno

11

VANNIEUWENHUYSE Silvie

12

DEWAELE Lander

Voor N-VA Kuurne betekent
integratie dat mensen die hier hun
toekomst willen uitbouwen, zich
inschakelen in en actief deelnemen aan onze gemeenschap. Het
spreken van Nederlands is voor
N-VA Kuurne een eerste noodzakelijke stap.
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VANHOUCKE Kjell

14

CARLIER Lien

15

VANDERBEKEN Maureen

16

BAERT Wouter

17

BOURGEOIS Annemie

18

VERCRUYSSE Micheline

MICHELINE
VERCRUYSSE
18de plaats

19

MUYLAERT Myriam

20

VERSTRAETE Stijn

21

PIEPERS Anja

In het ouderenbeleidsplan zet
N-VA Kuurne in op zo lang mogelijk
thuis wonen, aangepaste en voldoende zorg en op een gezonde en
actieve levensstijl.

22

LECOUTRE Tony

23

LEMEY Eric

ERIC
LEMEY
23ste plaats
N-VA Kuurne pleit ervoor de
veiligheid van de woonomgeving
te garanderen. De rol van de wijkagent daarin is van doorslaggevend
belang. Het is wenselijk dat hij/zij
steeds aanspreekbaar is en over
een buurtlokaal beschikt.

Lijst
kandidaten

Ons beter
leren kennen?
Al onze cv’s
staan op
www.n-va.be/kuurne.
Surf maar even.

KJELL
VANHOUCKE

LIEN
CARLIER
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Wonen moet betaalbaar blijven.
Het is wenselijk dat de aankooppremie wordt uitgebreid, zodat
jonge gezinnen in Kuurne kunnen
blijven wonen.

N-VA Kuurne vindt eerlijke, heldere
en begrijpelijke communicatie over
het beleid essentieel.

Kiezen voor verandering.
Provincieraad

District KORTRIJK

Ook in de West-Vlaamse
provincieraad.

1

HERMAN Peter - Kortrijk

2

VANDENBULCKE Sigrid - Menen

3

VERBEKE Marianne - Waregem

4

ROLLEZ Johan - Zwevegem

5

ADAMS Carla - Harelbeke

6

MADDENS Gerald - Kortrijk

7

DE CONINCK Ruddy - Anzegem (Ingooigem)

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo
begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
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MESPREUVE Sophie - Deerlijk

In West-Vlaanderen gaan we voluit voor:

9

VANHAVERBEKE Ginette - Wevelgem

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
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VANDENBERGHE Koenraad - Waregem

11

VERMEULEN Sofie - Zwevegem

12

DEWAELE Lander - Kuurne

13

OSTIJN Marijke - Harelbeke

14

DEVLAMINCK Youri - Anzegem (Vichte)

15

DENECKER Mietje - Kortrijk

16

VERMEERSCH Pedro - Menen

17

DEGROOTE Koenraad - Dentergem

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

2. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Krachtig de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog voorbereiden en de West-Vlaamse
toeristische troeven promoten.
3. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Een goed evenwicht vinden tussen open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen
en landbouwgebied.
4. Economie: van zeehaven tot KMO
Economische streekontwikkeling ondersteunen. Met veel aandacht voor onze
West-Vlaamse KMO’s.
5. Landbouw: duurzame toekomst bieden
Kiezen voor een duurzame landbouw, in harmonie met toerisme en recreatie. Stimuleren
van de aquacultuur om onze visserij toekomst te geven.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Peter Herman
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

